Persbericht
Total lanceert geïntegreerde laadoplossing
voor elektrische bedrijfsvoertuigen in België
Brussel, 10 januari 2019 – Total introduceert EasyCharging, een geïntegreerde
laadoplossing voor elektrische bedrijfsvoertuigen, op de Belgische markt.
Met de levering van groene stroom, slimme laadmogelijkheden voor elektrische auto's en
beheeroplossingen voor een gemengd wagenpark creëert de Groep op basis van zijn interne
knowhow een helder en pasklaar aanbod voor al zijn professionele klanten.
De recente overname van G2mobility, een van de Franse marktleiders in slimme
laadoplossingen, maakt de positionering van Total op de Belgische markt voor het laden van
elektrische wagens compleet.
Dit flexibele totaalaanbod van de Groep Total voor alle Belgische B2B-klanten bestaat uit:






de levering van groene stroom, aangevuld met zonnepanelen naargelang de behoeften
van de klant;
de ontwikkeling, de levering, de installatie en het beheer van elektrische laadpalen
thuis en op het werk;
de toegang tot een uitgebreid netwerk van meer van 70.000 snelle laadpalen op het
Europese wegennet in het netwerk van Total-tankstations, met vanaf 2019 ook
laadpalen met een hoog vermogen (meer dan 150 kW);
de Total Card als totaaloplossing voor het volledige wagenpark (elektrisch, benzine,
diesel ...).

“De exponentiële ontwikkeling van het elektrische wagenpark vereist een nieuwe benadering
van de mobiliteit”, zegt Nicolas Paris, Head Of Product Development Electric Vehicles bij Total
Gas & Power Belgium. “Het is belangrijk dat bedrijven kunnen rekenen op slimme en duurzame
oplossingen. In die context bieden de ondernemingen van de Groep Total in België vandaag
een efficiënte productie en levering van groene stroom, aangepaste laadsystemen voor thuis
of op het werk en toegang tot een groot netwerk van openbare laadpalen.”
“Het tankkaartenaanbod van Total Belgium werd uitgebreid met het oog op de stijgende
behoeften van fleetmanagers op het vlak van elektrische mobiliteit”, vertelt Fabrice Carême,
Cards Manager bij Total Belgium. “Met een enkele kaart kunnen werknemers hun elektrische
wagen voortaan opladen aan 70.000 laadpalen in Europa, waarvan 4000 in België, én gewone
brandstof tanken als ze een hybride voertuig hebben. Al deze uitgaven worden vervolgens in
het beheersysteem van de klant samengebracht, ongeacht de toepassing of de gebruikte
energie.”

Over Total in België
Total is sinds 1920 een belangrijke speler in het Belgische economische landschap. De groep
telt 4800 medewerkers in de volgende sectoren: raffinage, petrochemie, hernieuwbare
energie, verkoop van petroleumderivaten en gespecialiseerde producten. Sinds 2013 levert
de groep in België ook aardgas en elektriciteit aan professionele klanten via dochterbedrijf
Total Gas & Power Belgium, dat in 2016 de B2B-activiteiten van Lampiris heeft
overgenomen.
Over G2mobility
Het in 2009 opgerichte G2mobility is de Franse marktleider op het vlak van ‘smart charging’
met meer dan 12.000 laadpalen. De onderneming ontwikkelt, produceert en installeert
oplossingen voor uiteenlopende laadomgevingen, voor het centrale beheer en de controle van
de laadbeurten en voor het lokale beheer van de laadpalen. De producten en diensten van
G2mobility ondersteunen het OCPP-communicatieprotocol vastgelegd door de Open Charge
Aliance. G2mobility maakt sinds september 2018 deel uit van de groep Total.
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Waarschuwing
Dit persbericht heeft enkel een informatieve waarde en kan dus geen aanleiding geven tot
enige rechtsgevolgen. De vennootschappen waarin Total nv rechtstreeks of onrechtstreeks
een aandeel heeft, zijn afzonderlijke en autonome rechtspersonen. Total nv kan bijgevolg
niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen of nalatigheden van die
vennootschappen. De begrippen ‘Total’, ‘Groep Total’ en ‘Groep’ worden in dit document
algemeen en louter om praktische redenen gebruikt. Op dezelfde manier kunnen de
begrippen ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ verwijzen naar de vennootschappen of de medewerkers
daarvan.
Dit document kan toekomstgerichte informatie en verklaringen bevatten, gebaseerd op
economische gegevens en veronderstellingen die zijn geformuleerd in een welbepaald
reglementair, competitief en economisch klimaat. Ze kunnen in de toekomst onjuist blijken
en zijn afhankelijk van risicofactoren. Total nv, noch enige van zijn dochtervennootschappen,
verbindt zich tot of aanvaardt enige verantwoordelijkheid ten aanzien van beleggers of
andere betrokken partijen om de toekomstgerichte verklaringen en informatie, de trends of
de doelstellingen die in dit document zijn beschreven, volledig of gedeeltelijk te actualiseren
of te herzien, in het bijzonder in het licht van nieuwe informatie of toekomstige
gebeurtenissen.

